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Relatório da reunião da Comissão FENADSEF de empregados da CONAB
Reunião: Dia 21/01/2021.
Participantes:
 Fenadsef – Sérgio Ronaldo, Edison Cardoni, Gediel Júnior, José de Assis e Pedro Armengol.
 Sindsep-ES – Wiler Coeho (advogado) e Carlos Chácara; Sindsep-DF - Oton
 Comissão: Alexander Fleming, Márcia Vila Nova, Eliseu Lima, Américo Gonçalves; Fernando Pivetta,
Dealci Alves Alexandre Ferreira, Celso Sant’Anna e Joalita Queiroz.
Houve audiência com o Ministério Público dia 21/01/2021, com FENADSEF, SINDSEP-DF e SINDSEP-ES e a
CONAB, para tratar de nossa solicitação de revogação da resolução Direx nº 21/2020, com a devida
reintegração dos empregados desligados.
Na fala de todos os que participaram da audiência foi revelada a impressão da falta de vontade de negociação
e intransigência por parte da representação da Conab. A Procuradora do Trabalho sugeriu que as entidades
encaminhassem proposta para a Conab.
Após discussão foi decidido enviar ofício da FENADSEF à CONAB reiterando a posição de revogação da
Resolução 21, acrescentando parâmetros que demonstram a situação financeira dramática em que a atitude
da CONAB lançou esses trabalhadores.
Esse encaminhamento foi feito por intermédio do Ofício FENADSEF n° 010/2021, de 27.01.2021, que segue em
anexo. Os sindicatos que participaram da audiência no MP-DF (ES e DF) deverão responder ao MP
referendando os termos desse ofício.
Também foi decidido orientar que cada sindicato procure o empregado público que está na lista da Conab
para desligamento (em anexo) que esteja em sua base, filiado ou não (inclusive propondo sua filiação), para
mantê-los informados de nossa luta por sua reintegração, divulgando o Ofício FENADSEF 010/2021 e outras
iniciativas que venhamos a adotar – em particular no sentido de sensibilizar os empregados mais novos, que
não são atingidos pela Resolução 21, para a necessidade de se solidarizarem com os desligados e reforçarem
sua luta.
Finalmente, nossa assessoria jurídica reforça sua orientação para que cada sindicato continue ingressando
com ações individuais solicitando a reintegração dos empregados desligados.
A próxima reunião com a Procuradora do Trabalho está agendada para 03/02/2021.
Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021.

Gediel Júnior
Diretor da Secretaria Jurídica da FENADSEF
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